personal training & smallgroup training
Algemene voorwaarden FIT[B]OSS
Artikel 1: Definities
Organisatie: FIT[B]OSS
Opdrachtnemer: Stacey Tielman Personal Training
Opdrachtgever: de persoon die de sessie-overeenkomst is aangegaan
Artikel 2: Toepasselijkheid
Door ondertekening van de sessie-overeenkomst bent u akkoord gegaan met deze
algemene voorwaarden en zijn deze van toepassing op de overeenkomst. Op elke
vorm van training die u aangaat bij opdrachtnemer zijn deze voorwaarden van
toepassing.

Artikel 9: Ontbinding door opdrachtgever
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever is alleen mogelijk
indien sprake is van medische gronden, waarbij een doktersverklaring overlegd kan
worden of wanneer sprake is van een verhuizing buiten een straal van 15km rondom
de locatie van de organisatie. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient
hierbij overlegd te worden.
Artikel 10: Betalingsvoorwaarden
De aangegane overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden. Voorafgaande betaling
vindt plaats voor aanvang van de sessie en wel uiterlijk de 26ste van de maand
voorafgaand aan de maand waarin de sessie wordt aangevangen.

Artikel 3: Aard van de overeenkomst
U heeft een overeenkomst gesloten met opdrachtnemer zoals genoemd op de
voorzijde van deze overeenkomst. Door het aangaan van deze overeenkomst huurt
u opdrachtnemer in voor het geven van trainingsadviezen, samenstellen van uw
trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. De personal trainer is
als zzp-er werkzaam bij FIT[B]OSS (verder te noemen ‘de organisatie’), werkt als
zelfstandige en is persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen
die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Indien opdrachtgever niet tijdig voldaan heeft aan de
betalingsverplichting dan is opdrachtnemer gerechtigd opdrachtgever de toegang tot
de activiteiten te weigeren
totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarnaast worden alle nog
verschuldigde betalingen binnen veertien
dagen direct opeisbaar. Wanneer opdrachtnemer genoodzaakt is de vordering aan een
derden uit handen te
geven, is opdrachtgever aan opdrachtnemer tevens de
buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 4: Intake
Gedurende de intake maakt opdrachtnemer een inschatting van de belastbaarheid
van opdrachtgever, waarop de intensiteit van de training wordt bepaald, welke in
de loop van het traject kan worden aangepast. Opdrachtgever verplicht zich
ongewone gewaarwordingen tijden de
training(stest) direct te melden bij de personal trainer.

Op die diensten van opdrachtnemer is het Btw-tarief van 9%
verschuldigd. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Opdrachtnemer is gerechtigd een indexering op het abonnementskosten toe te passen.
Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan tijdig in kennis. Bij verhoging van de
abonnementskosten (waarmee niet wordt bedoeld de eerder genoemde indexering)
heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Aanvang training & annulering
Opdrachtgever dient tien minuten voor aanvang van iedere training aanwezig te
zijn. Annulering van trainingen dient minimaal vierentwintig uur voorafgaand aan
de training plaats te vinden door een wijziging in de app aan te brengen
(afmelding) of opdrachtnemer persoonlijk op de hoogte te brengen middels e-mail,
telefoon (voicemail) of tekstbericht. Correct afgemelde trainingen kan
opdrachtgever inhalen binnen de gestelde termijn. Te laat afgemelde trainingen
komen te vervallen en worden niet gerestitueerd. Trainingen worden daarnaast
geannuleerd indien opdrachtgever meer dan vijftien minuten te laat is. Eventuele
kosten hiervoor zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

Gedane betalingen worden niet gerestitueerd mits vooraf anders bepaald.

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtnemer
De opdrachtnemer is verplicht zich volledig in te spannen, gelet op het doel en de
activiteit, om opdrachtgever zo goed
mogelijk te begeleiden gedurende deelname. De opdrachtnemer is hierbij
gerechtigd eenzijdig de grootte van de groepen te bepalen waarin wordt getraind
(small-groep training), met uitzondering van vooraf overeengekomen individuele
training (personal training). De opdracht wordt door opdrachtnemer naar beste
inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Het betreft een
inspanningsverplichting hetgeen impliceert dat opdrachtnemer geen garantie kan
verstrekken over te verwachte resultaten en/of het wel slagen van het door
opdrachtgever gestelde doel.

Artikel 12: Gezondheid
Opdrachtgever verklaart in goede gezondheid te zijn en fysiek in staat te zijn om
redelijke instructies van de opdrachtnemer op te volgen, zonder dat dit schadelijk is
voor de gezondheid van opdrachtgever. Bij twijfel verplicht opdrachtgever zich, voor
aanvang van de activiteiten, een arts te raadplegen. Ook voor, gedurende en na de
training is opdrachtgever verplicht veranderingen in de gezondheid zoals pijn(en),
onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie
te melden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Door het aangaan van deze overeenkomst bent u een traject aangegaan dat
gepaard gaan met inspannende activiteiten waar risico’s aan verbonden zijn. Door
het ondertekenen van de overeenkomst geeft u aan dat u in goede lichamelijke
conditie verkeert en verplicht u uzelf om eventuele veranderingen in uw
gezondheid die gevolgen kunnen hebben voor het programma, tijdig aan de
personal trainer te melden, opdat passende maatregelen getroffen kunnen worden.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het controleren van de apparatuur en
materialen waar mee gewerkt wordt, maar kan niet aansprakelijk worden
gehouden voor onvoorziene omstandigheden. Door deelname aan het programma
ontheft opdrachtgever de organisatie en de opdrachtnemer van enige vorm van
aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw deelname aan het programma of gebruik
van de apparatuur of materialen.
Het is voor opdrachtnemer duidelijk dat eventueel letsel kan ontstaan door
deelname aan het programma. Door middel van ondertekening van de
overeenkomst ontheft opdrachtnemer de opdrachtgever en de organisatie van elke
aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
medische inkomsten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door
hartinfarcten, spierverrekkingen of –scheuren, breuken, kuitbeenbreuken,
warmtestuwing, letsel aan spieren of gewrichten en andere ziekten, ongemakken
of letsels ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt.
Artikel 8: Beëindigen lidmaatschap
8a:
Volgens de Wet van Dam geschiedt opzegging van het lidmaatschap op dezelfde
manier als inschrijving van het lidmaatschap. Er kan dus uitsluitend opgezegd
worden per e-mail (gym@fitboss.nl). Bij opzegging moeten de volgende gegevens
vermeld worden: Volledige naam, geboortedatum, adresgegevens en er moet
duidelijk vermeld worden om welke FIT[B]OSS locatie het gaat. Als het Lid zijn
lidmaatschap niet uiterlijk 1 maand voor de einddatum van de initiële contractduur
schriftelijk of per contactformulier bij FIT[B]OSS opzegt, wordt het lidmaatschap
automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Daarna is het lidmaatschap
maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn. Als
voorbeeld: indien het lidmaatschap wordt opgezegd op 10 juli, wordt de einddatum
van de overeenkomst gezet op 31 augustus.
8b:
Indien sprake is van wangedrag is de opdrachtnemer bevoegd het programma op
elk gewenst moment te beëindigen en de overeenkomst te ontbinden zonder enige
restitutie, mits de opdrachtnemer zulks redelijk acht.
8c: Bevriezing van de overeenkomst:
Een lidmaatschap kan alleen tussentijds - voor maximaal 3 maanden - bevroren
worden bij een medische indicatie en/of als de trainer het onverstandig acht om te
trainen. Het lidmaatschap wordt dan opgeschort.

Artikel 11: Annulering
Annulering van trainingen dient minimaal vierentwintig uur voorafgaand aan de
training plaats te vinden door een wijziging in de app aan te brengen of
opdrachtnemer persoonlijk op de hoogte te brengen middels e-mail of telefoon
(voicemail) of tekstbericht. Correct afgemelde trainingen ingehaald worden binnen de
gestelde termijn. Te laat afgemelde trainingen komen te vervallen en worden niet
gerestitueerd. Trainingen worden daarnaast geannuleerd indien opdrachtgever meer
dan vijftien minuten te laat is. Eventuele kosten hiervoor zullen aan opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich aan opdrachtgever om vertrouwelijk om te gaan met
ontvangen informatie in welke zin dan ook. Persoonlijke gegevens van opdrachtgever
zijn strikt vertrouwelijk, worden enkel en uitsluitend gebruikt voor administratieve
doeleinden en worden onder geen enkel beding verstrekt aan derden.
Artikel 14: Geschillen
Op de overeenkomst is het Nederland recht van toepassing. Eventuele geschillen die
voortvloeien uit de totstandkoming,
uitleg of uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de
organisatie is gevestigd.
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